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วันที่ 21 กันยายน 2561
KWM สุ ดฮอต ปิ ดจองไอพีโอประทับใจ กระแสตอบรับล้ น
พร้ อมลงสนามเทรดในตลาด เอ็ม เอ ไอ 1 ต.ค.นี้

หุ้ น ไอพี โอ KWM กระแสแรงสุ ด ๆ !!! ขายเกลี้ย ง 120 ล้ า นหุ้ น หลั ง เสนอขายวั น ที่ 19-21 ก.ย. ที่ ผ่ า นมา
“ชนะชั ย จุลจิราภรณ์ ” ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บล. เออีซี ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนาการจัดจาหน่ าย
เชื่ อ การก าหนดราคาไอพี โอ 1.30 บาท/หุ้ น เป็ นราคาเหมาะสม ประกอบกั บ เป็ นหุ้ น ที่ มี ศั ก ยภาพในการเติ บ โตสู ง
จึงได้ รับความสนใจอย่ างล้ นหลามจากนักลงทุน ด้ าน “เอกพันธ์ วนโกสุ ม” ประธานกรรมการบริหาร เผยนาเงินที่ระดม
ทุน 156 ล้ านบาท ชาระคื นหนี้สถาบันการเงินและใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เพิ่มศั กยภาพธุ รกิจและสร้ างการเติบโตใน
อนาคต มั่นใจเข้ าซื้อขายตลาด เอ็ม เอ ไอ วันแรก 1 ตุลาคมนี้ ไม่ ทาให้ นักลงทุนผิดหวัง
นายชนะชั ย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึ กษา
ทางการเงิ นและผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นของ บริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล
เวิร์ค จากัด (มหาชน) หรื อ KWM กล่าวว่า หลังจากที่ได้เปิ ดขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก
(IPO) จานวน 120 ล้านหุน้ ในราคาเสนอขายที่ 1.30 บาท/หุน้ ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2561 ที่ผา่ นมา ปรากฏว่าหุ ้น
ของ KWM ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้ อหุ น้ ไอพีโออย่างมาก เนื่ องจากมัน่ ใจในปั จจัยพื้นฐานของบริ ษทั ฯ ที่มี
ศักยภาพสู งในการเติบโต มีอนาคตสดใส
ทั้งนี้ การกาหนดราคาเสนอขายหุ น้ ไอพีโอที่ 1.30 บาทต่อหุ น้ เป็ นระดับราคาที่เหมาะสมกับผลประกอบการและ
ปั จจัยพื้นฐานของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนราคาต่อกาไรสุ ทธิ ต่อหุ ้น (P/E Ratio) ที่ 22.95 เท่า เมื่อคานวณจาก
ผลประกอบการรอบ 12 เดื อนที่ผ่านมาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เปรี ยบเทียบกับค่า P/E
เฉลี่ย ของหมวดสิ นค้าอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง 12 เดือน ตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่
31 สิ งหาคม 2561 มีค่าเท่ากับ 28.76 เท่า จึงมัน่ ใจว่า KWM จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง และเข้าทา
การซื้ อขายวันแรกได้อย่างประทับใจ
“ถื อว่าประสบความสาเร็ จเป็ นอย่างมากสาหรับการเสนอขายหุ ้นไอพีโอของ KWM มีนกั ลงทุนให้ความสนใจ
จองซื้ อเข้ามาเป็ นจานวนมาก คาดว่าเป็ นผลจากนักลงทุ นมี ความเชื่ อมัน่ ในธุ รกิ จ และศักยภาพการเติ บโต จากความ
เชี่ ยวชาญและประสบการณ์ ข องผูบ้ ริ หารซึ่ งมี ป ระสบการณ์ ในธุ รกิ จ การเป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญด้านการผลิ ตและจาหน่ าย
อุปกรณ์สาหรับใช้ในการเกษตรซึ่ งมีประสบการณ์ มาอย่างยาวนาน และการมีคู่คา้ รายสาคัญเป็ นที่ยอมรับในตลาดโลก
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งการมีทีมงานที่แข็งแกร่ ง รายได้เติบโตต่อเนื่ อง เป็ นอี กบทพิสูจน์ให้เห็ นว่า
บริ ษ ัท KWM ได้รับ ความเชื่ อถื อ เชื่ อมั่น และพร้ อมที่ จะเติ บ โตอย่างมั่น คงในอนาคต การเข้ามาระดมทุ น ในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ครั้งนี้ จะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ KWM มากยิ่งขึ้น และเชื่ อว่าจะสามารถสร้ าง
ผลตอบแทนที่ ดีให้ ก ับ นัก ลงทุ นในระยะยาว นอกจากนี้ ราคาขายหุ ้ น ไอพี โอที่ 1.30 บาทต่ อหุ ้น ถื อเป็ นระดับราคา

ที่น่าสนใจ หากนักลงทุนที่พลาดวันจองซื้ อหุ ้นไอพีโอ สามารถเข้ามาซื้ อหุ ้นบนกระดานได้ โดยจะเข้าเทรดวันแรกวันที่
1 ตุลาคมนี้ KWM มัน่ ใจไม่ทาให้นกั ลงทุนผิดหวังอย่างแน่นอน” นายชนะชัยกล่าว
นายเอกพันธ์ วนโกสุ ม ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จากัด (มหาชน) หรื อ KWM
กล่าวว่า หุ ้นไอพีโอของบริ ษทั ฯ ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจองซื้ อเข้ามาเป็ นจานวนมาก สะท้อนให้เห็ นถึ งความ
เชื่ อมั่นของนัก ลงทุ น ที่ มี ต่อบริ ษ ัท ฯ เนื่ องจาก KWM ถื อเป็ นผู ้ดาเนิ น ธุ รกิ จผลิ ต และจาหน่ ายอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ใช้ใ น
การเกษตร พร้อมทั้งมีการวิจยั และพัฒนาคุณภาพของอุปกรณ์การเกษตรด้วยตนเอง จุดเด่นที่ทาให้ KWM แตกต่างจาก
คู่แข่ง คือ บริ ษทั มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในผลิ ตภัณฑ์โดยอาศัยความรู ้และความเชี่ ยวชาญทางด้านวิศวกรรมเพื่อใช้ใน
การผลิ ตใบผาล ใบจักร ใบคัดท้าย โครงผาล และรวมถึงใบดันดิ น ซึ่ งบริ ษทั ได้มุ่งเน้นและให้ความสาคัญไปที่คุณภาพ
และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก โดยใบผาลของ KWM มี ความแข็งอยู่ที่ 50 HRC (Hardness Rockwell Scale C)
เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดความแข็งจะอยูท่ ี่ 38-42 HRC และบริ ษทั ฯยังได้เป็ นผูผ้ ลิตสิ นค้าประเภท ใบผาล ใบจักร ใบ
คัดท้าย โครงผาล ให้กบั บริ ษทั สยามคู โบต้า คอร์ ปอเรชั่น จากัด (“บริ ษทั คูโบต้า”) ผลิ ตภัณฑ์ที่บริ ษทั จาหน่ ายจึงเป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู งและมีการควบคุมมาตรฐานให้เป็ นไปตามที่บริ ษทั คูโบต้ากาหนด
“แม้ KWM จะเป็ นบริ ษทั ฯ ขนาดเล็ก แต่ก็มนั่ ใจในศักยภาพ และการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง การเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในครั้งนี้ จะทาให้บริ ษทั ฯ สามารถสร้างความมัน่ คง อีกทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อ
ต่อยอดธุ รกิ จให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ งและยัง่ ยืนในอนาคต ในฐานะผูบ้ ริ หาร รู ้ สึกยินดี เป็ นอย่างยิ่งที่นกั ลงทุนให้ความ
สนใจจองซื้ อหุ ้นไอพีโอเข้ามาเป็ นจานวนมาก สะท้อนว่านักลงทุนมีความเชื่ อมัน่ ในการเติบโตของธุ รกิ จ และมัน่ ใจทีม
ผูบ้ ริ หารจะดาเนิ นธุ รกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลควบคู่กบั การสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น เชื่ อว่าการเข้าซื้ อขายเป็ น
วันแรกในวันที่ 1 ต.ค.2561 นี้ จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน” นายเอกพันธ์ กล่าว
นายเอกพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ 156 ล้านบาท บริ ษทั ฯ จะนาเงินที่ได้ไปใช้เป็ น
เงิ น ทุ น หมุ น เวีย นในการด าเนิ น ธุ รกิ จ และช าระคื น เงิ น กู้ยืม ให้ ส ถาบัน การเงิ น เพิ่ ม โอกาสในการเติ บ โตให้บ ริ ษ ัท
โดยบริ ษทั ฯ มีนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานเทคนิ คด้านการเกษตร หากมีการพัฒนาที่ ดี มองว่าอุปกรณ์ สาหรับใช้ใน
การเกษตรบ้านเรายังโตได้อีก ซึ่ ง KWM พยายามจะโตในสิ่ งที่ เราจะโตได้ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ซึ่ งจะช่วยให้ผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯเติบโตอย่างแข็งแกร่ งต่อไป
*****************************************
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่ : IR PLUS
คุณสารภี สายะเวส (จูน) Tel. 02-022-6200 ต่อ 610 , 081-854-8170 Email : sarapee@irplus.in.th
คุณจุฬารัตน์ เจริ ญภักดี (ฟ้า) Tel. 02-022-6200 ต่อ 611 , 099-362-9462 email : jurarat@irplus.in.th

